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ای سازگار با هدف ثبات  ی مالی و بودجهها سیاستیکی از مسائل مهم در حوزه سیاستگذاری پولی، تنظیم 

 برای الزم اقتصادی و نهادی به منظور دستیابی به این اهداف، ابزارهای. اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم است
در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذارده شود تا سیاستگذار پولی در برابر  بایدمالی  سال یک در طول گیری تصمیم
ای بر ثبات پولی  مدت مالی و بودجه در غیر این صورت اهداف کوتاه. ای منفعل نباشد ی مالی و بودجهها سیاست

آیا مجموعه  شود این است که که در این خصوص مطرح می پرسشی. بلندمدت در اقتصاد ترجیح داده خواهند شد
مالی دولت، در   سند سیاستگذاری عنوان بهاحکام و تکالیف نظام پولی، ارزی و بانکی در قوانین بودجه سنواتی، 

دهنده سلطه سیاستگذاری مالی بر سیاستگذاری پولی است؟ بررسی لوایح و  کند یا نشان راستای هدف فوق عمل می
متعدد به نظام پولی و بانکی نظیر  کارامداز طریق اعمال تکالیف نادهد سیاست مالی  قوانین بودجه سنواتی نشان می

الزام به خرید درآمدهای ارزی دولت، تعیین نرخ ارز، دخالت در مصارف صندوق توسعه ملی، ایجاد خطوط 
، موجب شده است سیاستگذاری پولی و ارزی توسط بانک ... اعتباری جدید، تکالیف اعتباری بر شبکه بانکی و

بررسی و . د و عمالً بانک مرکزی نتواند به وظایف قانونی خود عمل نمایدوبا ناکارایی مواجه شمرکزی 
 . شناسی این چالش و ارائه راهکارهای اصالحی هدف تحقیق حاضر است آسیب

  

 . JEL: E63, H60, E60, H61بندی  طبقه

  .دولت، ودجه، قوانین بسلطه مالی ،سیاست مالی ،سیاست پولی :ی کلیدیها واژه
  

                                                 
 18/11/1394: تاریخ پذیرش          3/6/1394: تاریخ دریافت* 
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  مسئلهمقدمه و طرح . 1
شود که بخش مالی دولت الزامی به برقراری توازن بین مخارج  به وضعیتی گفته می 1سلطه مالی

طوری عمل کند تا منابع و مصارف بخش  دو درآمدهای مالیاتی خود ندارد و بخش پولی بای
ی پولی از بودجه دولت عمدتاً خاص ها سیاستپذیری  تأثیر). 2010والش، ( دولتی متوازن شود

در . برخوردار نیستند کارامدکشورهای در حال توسعه و کشورهایی است که از بازار سرمایه 
برخوردارند و دولت توانایی استقراض  کارامدکشورهای پیشرفته صنعتی که از بازار سرمایه 

  .دخور وع کمتر به چشم میمالی مخارج خود را با هزینه کمتر دارد، این موض تأمینمنظور  به
باشد  نحوی بهین مسئله این است که قانون بودجه باید تر مهمدر حوزه سیاستگذاری پولی 

 برای الزم اقتصادی و نهادی که با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم، ابزارهای
در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذارده شود و سیاستگذار  آینده سال یک در طول گیری تصمیم

چراکه در این صورت اهداف . ای منفعل عمل ننماید ی مالی و بودجهها سیاستپولی در برابر 
مسئله تحقیق . ای بر ثبات پولی بلندمدت در اقتصاد مقدم خواهند شد مدت مالی و بودجه کوتاه

  . ل در اقتصاد ایران استحاضر نیز بررسی ابعاد و اثرات این معض
 در دهد می نشان که دارد وجود بسیاری های نمونه و بر اساس فرضیه این تحقیق شواهد

  .زند می دامن پولی یها سیاست بر مالی یها سیاست سلطه به سنواتی،  بودجه قوانین ایران اقتصاد
ترتیب مباحث مطرح شده در این مقاله اینگونه است که ابتدا به بررسی ادبیات موضوع و 

شود و سپس ابعاد  پولی پرداخته می  پیشینه تحقیق در خصوص سلطه سیاست مالی بر سیاست
پس از تبیین و ارائه شواهد و . شود های سنواتی مورد بحث واقع می سلطه مالی در بودجه

ی پولی، به بررسی ابعاد و اثرات این سلطه مالی و ها سیاستسلطه مالی بر  های مربوط به تحلیل
  .شود ارائه پیشنهادهای سیاستی پرداخته می

  

  ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق. 2
ی مالی موضوع ها سیاستهای ناشی از سلطه  ی مالی و پولی و چالشها سیاستارتباط بین 
  توجه به این موضوع، ناشی از تجربه بسیاری از کشورها در . تحقیقات بوده استبسیاری از 

ی ها سیاستی پولی بوده که دلیل اصلی آن دخالت دولت و ها سیاستدستیابی به اهداف   عدم
                                                 
1. Fiscal Dominance 
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 9 ... های پولی در اقتصاد ایران سلطه مالی بر سیاست تحلیل

در جهان ابعاد  2008مالی در حوزه پولی بوده است که در پی ایجاد بحران مالی سال 
ی مرکزی ها بانکترازنامه  هاین راستا گسترش و انبساط فزاینددر . تری به خود گرفت گسترده

در زمینه تئوری و هایی  پرسشهای مالی ایجادشده   در راستای جلوگیری از بدتر شدن بحران
بزرگ در کشورهای پیشرفته و  1های مالی  تداوم کسری. عملیاتی سیاست پولی ایجاد کرد هروی

تنها  ، نهها سالنسبت باالی بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در بسیاری از  انداز چشم
وضعیت دشواری نیز  2ی مرکزی بلکه برای مدیریت بدهی عمومیها بانکبرای سیاستگذاری 

  .را ایجاد کرده است را
افزایش داشته است  شدت یقیناً به 4و سرکوب مالی 3ها درخصوص حاکمیت مالی نگرانی

ای از بین رفته است؛  فزاینده طور بهمرزبندی بین سیاست پولی و مدیریت بدهی دولت  زیرا
تعامالت سیاستی تغییر کرده و درک و فهم آن دشوار شده است و ممکن است شرح 

  .)2012، المللی بانک تسویه بین( های سیاست پولی مجدداً ارزیابی شود  دستکاری
وجود دارد که تعیین ترتیبات مربوط به مدیریت بدهی عمومی و سیاست  فراوانیشواهد 

برای نمونه . استبوده موفق بسیار شده  در نیل به اهداف تعیین 2008از بحران جهانی  پیشپولی 
یک اجماع عمومی وجود داشت  OECD(5( های اقتصادی و توسعه  در منطقه سازمان همکاری

اساس اهداف اصلی ذیل  مبنی بر اینکه ترتیبات نهادی برای مدیریت بدهی عمومی باید بر
   :گذاری شود پایه

سرمایه  تأمیندسترسی پایدار و باثبات به بازارهای مالی در راستای به عهده گرفتن  -
 های ضروری دولت  فعالیت

با توجه به سطح معین و مشخص ) مدت میاندر (دولت های استقراض   سازی هزینه حداقل -
 ریسک

 6 توسعه بازارهای اوراق قرضه دولتی با نقد شوندگی باال -

                                                 
1. Fiscal Deficit  
2. Higher Sovereign Risk 
3. Financial Repression 
4. Public Debt Management 
5. Organization of Economic Corporation and Development 
6. Liquid Government Bond Markets 
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. سلطه مالی بر متغیرهای اقتصادی است اتبخشی از ادبیات تحقیق این حوزه مربوط به اثر
و ) سود(های بهره   تواند نرخ می تنها نهسیاست مالی و موضوع بدهی عمومی در زمینه سیاست پولی 

قرار دهد، بلکه ممکن است توان مقامات پولی را در کنترل تورم  تأثیرسطح تقاضای کل را تحت 
دهد که طی  در این زمینه نشان می 1تجربی اقتصادهای نوظهور همطالع. قرار دهد تأثیرنیز تحت 

یاست پولی از این طریق در این کشورها باال بوده و س) دولت(بدهی عمومی  1990و  1980های   دهه
. با این حال طی دهه گذشته، وضعیت مالی اقتصادهای نوظهور بهبود یافته است. محدود شده است

مالی  تأمینمصوب کرده و در بسیاری از این کشورها نیز  را برخی از این کشورها قوانین مالی رسمی
  ). 2012دیگران، مونتورو و ( مستقیم کسری بودجه توسط بانک مرکزی منسوخ شده است

دارد که بین تورم و کسری بودجه بر اساس شواهد تجربی  در مطالعه خود بیان می) 2005(سیل 
هم در ارتباط هستند، چون رشد پول به شکل  سیاست پولی و مالی با. ارتباط مستقیمی وجود دارد

  .آورد میوجود  های دولت به مالی هزینه تأمینالضرب آن، منبعی درآمدی برای  حق
سیاست مالی بر سیاست پولی در  تأثیردر مطالعه خود به چگونگی ) 2005(زولی 

. پردازد اقتصادهای نوظهور و ارائه حقایق آشکار شده در این خصوص در برخی کشورها می
دهد که در  شواهد نشان می ،2000و ابتدای دهه  1990دارد که در دهه  این مطالعه بیان می

این مطالعه همچنین . رژانتین و برزیل رژیم سلطه مالی وجود داشته استکشورهایی همچون آ
به بررسی تنظیم سیاست مالی توسط سیاست پولی با ورود متغیرهای مالی به تابع واکنش 

نتایج حاکی از آن است که رفتار سیاست پولی در اقتصادهای . پردازد سیاستی بانک مرکزی می
اینکه در این کشورها،  عالوه به. کند تعادلی واقعی تبعیت نمیمستقیم از شرایط  طور بهنوظهور 
های اثرگذاری سیاست مالی بر سیاست پولی این است که سیاست مالی بر   مکانیزمیکی از 

دهد تغییر و تحوالت  همچنین مشاهدات نشان می. گذارد می تأثیرهای ارز کشور  پریمیوم و نرخ
متغیرهای سیاست  عنوان بههای ارز  های اسپرید و نرخ نرخقابل توجهی بر  طور بهدر حوزه مالی 

 . داشته است تأثیرپولی در برخی کشورهای عضو اتحادیه جماهیر شوروی 

نیز در بررسی خود به موضوع پیوند سیاست مالی و سیاست ) 2006(المللی پول  صندوق بین
این مطالعه به بررسی دو جنبه اصلی تعامل و ارتباط . پولی در اقتصادهای نوظهور پرداخته است

                                                 
1. Emerging 
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نخست، به بررسی رابطه نرخ بهره و تورم در . بین سیاست پولی و سیاست مالی پرداخته است
انعکاس سیاست  عنوان به(باالیی از بدهی عمومی داخلی و خارجی اقتصادهای دارای سطح 

ها و رخدادمحور دوم نیز به موضوع واکنش متغیرهای اقتصادی به . پرداخته شده است) مالی
 دهد نشان مینتیجه . اخبار اقتصادی در کشورهایی همچون برزیل، ترکیه و لهستان پرداخته است

  های اسپرید دارد، این  های بهره و نرخ توجهی را بر نرخ بلقا تأثیرکه اخبار مربوط به بودجه 
سلطه سیاست  دهنده نشانکمتری داشته که در مجموع  تأثیرست که سیاست پولی ا در حالی

  .مالی بر سیاست پولی است
میشکین بر این باور است که ساختار نهادی تعیین  ،در خصوص عدم سلطه سیاست مالی

کسری  تأمین(دولت  1ی مالیها سیاستای باشد که مشکل سلطه  ونهگ ی پولی باید بهها سیاست
کسری بودجه  تأمینی مالی و ها سیاست تأثیراگر مقامات پولی تحت فشار و . پیش نیاید...)  بودجه و

و  شود های مزمن می منجر به تورم و در نتیجهدولت قرار گیرند، موجب سقوط ارزش پول داخلی 
ای است که در بسیاری از اقتصادهای نوظهور دیده شده است که تجربه آرژانتین در  این تجربه

  ). 2012میشکین، (مشهود در این زمینه است  یک مورد کامالً 2002سال 
و  که سیاستگذاران مالی در اقتصاد مقدم شوند نیز بر این باور است که زمانی) 1990(کالم  مک

کنند  زایی عمل می عامل برون عنوان بهی مالی ها سیاستمسلط عمل نمایند،  یهمانند بازیگر
ان بخش پولی را ناگزیر به هماهنگی برای حفظ تعادل بلندمدت بودجه دولت سیاستگذارکه 
این مسئله در . کننده نرخ تورم در اقتصاد خواهد بود و در این حالت سیاست مالی تعیین کنند می

  .شناخته شده است 2ها سطح قیمت) ای بودجه(تئوری مالی  وانعن بهادبیات اقتصادی 
ها  کارایی تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است و بسیاری از عدمبسیاری از این مسئله در 

ی مالی بر ها سیاستتسلط  دلیل بهها  ثباتی قیمت های باال و بی در حوزه پولی و وجود تورم
در این . مشهود است کامالًمشکل در اقتصاد ایران نیز این . ی پولی عنوان شده استها سیاست

خصوص نیلی و همکاران حاکمیت سیاست مالی بر سیاست پولی را موجب از دست دادن 
ایران  ی پولی و پایداری تورم درها سیاستدر  بسیاریهای  انضباطی استقالل بانک مرکزی و بی

  . )1392انی و همکاران، ؛ به نقل از کمیج1385نیلی و همکاران، ( اند  دانسته
                                                 
1. Fiscal Dominance 
2. Fiscal Theory of the Price Level 
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ی سلطه مالی و سیاست مالی در مدلسازدر مطالعه خود به ) 1391(نائینی  زاده و جاللی زمان
 اساس بر که آنی واکنش توابع نتایج این مطالعه با استفاده از بررسی. اند اقتصاد ایران پرداخته

 شده مالی تأمین انبساطی مالیسیاست  یک که دهـد مـی نشان اند، آمده دست به برآوردشده مدل
 بخش در )رکود و رونق( تجاری کامل چرخه ایجاد یک به مرکزی، بانک از استقراض طریق از

 ایجاد به نفتی،- مالی انبساطی سیاست یک که حالی در. انجامد می تورمی دوره یک با همراه واقعی
  .شود می منتهی اقتصاد واقعی بخش در رونق دوره یـک بـا همـراه تورمی، چرخه یک

  

  سنواتی ایران  شناسی سلطه مالی در قوانین بودجه آسیب. 3
  سلطه مالی از کانال جایگاه و وظایف بانک مرکزی . 3-1

 ی اخیر نیز اهمیت آن دوچندان شده است،ها سالبرانگیز در اقتصاد ایران که در  یکی از مسائل چالش
جایگاه و نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، ایجاد انضباط پولی، سیاستگذاری هدفمند پولی و 

گردد این است که آیا  خصوص قانون بودجه از این جهت مطرح می ی که درپرسش. ارزی است
است که بتوان گفت  نحوی بهدر قانون بودجه مجموعه احکام و تکالیف نظام بانکی 

استگذاری پولی سلطه نداشته است؟ به بیان دیگر آیا بانک مرکزی با سیاستگذاری مالی بر سی
هدف سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، ابزارهای نهادی و اقتصادی الزم را برای 

سال آینده خواهد داشت یا اینکه  اساس شرایط مختلف اقتصادی در طول یک گیری بر تصمیم
نهاد  عنوان بهاست که جایگاه بانک مرکزی  ینحو بهمجموعه احکام پیشنهادی در این حوزه 

  سیاستگذار پولی حفظ نشده است؟
ثباتی نرخ و سیاستگذار ارزی،  الذکر در شرایط کنونی اقتصاد ایران که از بی مسئله فوق

 برد، رنج می...  ی تولید وها بخش کارامدمالی  تأمینرکود نسبی، حجم نقدینگی باال، تورم باال، عدم 
از اهمیت دوچندانی برخوردار است که نیازمند انضباط دقیق پولی و  1394در قانون بودجه 

در  .ارزی و اعطای اختیارات الزم به بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی و ارزی است
های موجود که ارتباط تنگاتنگی با سیاست  حوزه سیاستگذاری ارزی یکی از چالش

ئله تعیین نرخ ارز در بودجه و تبعات آن بر نحوه سیاستگذاری ریزی در کشور دارد، مس بودجه
از  یکیدولت  نخست؛که  شود ینرخ ارز در بودجه موجب م یضمن نییتع. بانک مرکزی است

 یبانک مرکز دوم؛ د،ینرخ ارز دنبال نما شیافزا قیبودجه را از طر یپوشش کسر یها  روش
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 13 ... های پولی در اقتصاد ایران سلطه مالی بر سیاست تحلیل

 سوم؛، دین برنامه پنجم توسعه است اعمال نماشناور نرخ ارز را که حکم قانو تیرینتواند مد
مرکز ( شود جادیاتواند  می زین ییها ها و مفسده رانت ،فروش ارز رشفافیغ یسازوکارها دلیل به

  .)1393ی مجلس، ها پژوهش
ین گام تر مهمشود،  در این شرایط که تورم یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران محسوب می

در ) ای بودجه(گیران  تغییر ذهنیت و تقویت اراده سیاستگذاری تصمیم برای کنترل تورم، اصالح و
دهد که محدود کردن  شواهد مختلف نشان می. ی پولی استها سیاسترابطه با بانک مرکزی و 

 ناپذیری بر تولید دارد، مدت آثار رکودی اجتناب های سود باال هرچند در کوتاه  اعتبارات بانکی و نرخ
 های رشد باالتری سوق دهد  سمت نرخ تواند اقتصاد را به ها می اما در نهایت همراه با ثبات قیمت

  ).1377ی مجلس، ها پژوهشمرکز (
توان عنوان کرد که آثار اقتصادی کسری بودجه دولت بر چگونگی  دیگر می سویاز 

 تأمینکلی  طور به .مالی آن و شرایط اقتصاد کالن بستگی دارد تأمینوجود آمدن، نحوه  به
و استقراض از ) انتشار اوراق(کسری بودجه از سه طریق استقراض خارجی، استقراض داخلی 

چنانچه کسری بودجه از طریق استقراض از نظام  .گیرد نظام بانکی بانک مرکزی صورت می
آن افزایش تقاضای کل، آثار  در پیافزایش نقدینگی و  دلیل بهشود، این امر  تأمینبانکی 

کسری بودجه از طریق استقراض  اگر. نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت
 که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است باشد،) اوراق(داخلی 

ورتی که در ص. شود گذاری بخش خصوصی می موجب افزایش نرخ سود و کاهش سرمایه
منظور در اختیار گرفتن نرخ سود، بخشی از بدهی دولت را به پول تبدیل کند  بانک مرکزی به

  ).2013فرناندو، ( رود و تورم باال می یابد می ، عرضه پول افزایش)چاپ پول(
هزار  52کسری بودجه بالغ بر  1389مربوط به سال  1اساس آخرین آمار بانک مرکزی بر

کشور را تشکیل داده ) هزار میلیارد ریال 686(درصد از پایه پولی  7میلیارد ریال بوده که حدود 
همچنین  .و این امر یکی از دالیل افزایش حجم پول و تشدید تورم در اقتصاد ایران بوده است

های بیکاری   های باالی تورم، نرخ  شدید خود را در نرخ ثباتی ی اخیر اقتصاد ایران بیها سالدر 
گذاری نامناسب و کاهش مستمر و  های رشد سرمایه  رشد اقتصادی نامناسب، نرخ  های   باال، نرخ

                                                 
  /http://tsd.cbi.ir های زمانی اقتصادی سرینک اطالعات با. ١
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 12های مالی و اقتصادی   شماره  فصلنامه سیاست    14

ی کلی اقتصاد ها سیاستدر چنین شرایطی بود که  1.پرشتاب ارزش پول ملی نشان داده است
بندهای اصلی . صاد و استفاده بهینه از منابع ابالغ شدآوری اقت مقاومتی در راستای افزایش تاب

این » 19«و » 9«بندهای : عبارتند از) بازار پول، بازار سرمایه و بخش بیمه(مربوط به حوزه مالی 
نیز افزایش شفافیت و مبارزه با پولشویی و فساد » 19«تقویت بخش مالی و بند » 9«بند . ها سیاست

ی کلی اقتصاد مقاومتی نیز در زمینه افزایش ها سیاست» 18«بند . را هدفگذاری کرده است... و 
سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی به نفت 

نیز یکی از رویکردهای مهم بودجه سال مذکور را توجه  1394بخشنامه بودجه سال . تأکید دارد
در شرایطی که کشور با  بنابراین. متی عنوان کرده استی کلی اقتصاد مقاوها سیاستبه 

ها، کاهش قیمت نفت، افزایش  از جمله تحریم(مجموعه نامطمئنی از عوامل داخلی و خارجی 
ی کلی ها سیاسترود که در عمل نیز در راستای  روبرو است، از دولت انتظار می) نرخ ارز

  . ن عمل نمایدریزی و سیاستگذاری و به آ اقتصاد مقاومتی برنامه
دهد که دولت از طریق وضع برخی تکالیف و  نگاهی به قوانین بودجه سنواتی نشان می

پرداخت تسهیالت از محل منابع  جهتاحکام مالی همچون تکلیف یا اجازه به بانک مرکزی 
ی تخصصی، الزام ها بانکگذاری ارزی بانک مرکزی نزد  ارزی خود در خارج از کشور، سپرده

درصدد ورود به حوزه وظایف و ...  مرکزی جهت ارائه خطوط اعتباری مختلف وبانک 
  .استاختیارات بانک مرکزی 

همه ساله در قوانین بودجه درخصوص وظیفه بانک مرکزی در  یکی از مواردی که معموالً
خرید شود، احکامی همچون ارائه تسهیالت به مسکن اقشار خاص یا تسهیالت  مالی ذکر می تأمین

در اعطای تسهیالت محدود است در اینگونه  ها بانکاست که با توجه به اینکه منابع ...  گندم و
رویکرد اول این است که . احکام دو رویکرد وجود دارد که هر دو رویکرد دارای تبعات منفی است

نمایند، این تکلیف نماید کل این منابع را از محل منابع داخلی خود اعطا  ها بانکبانک مرکزی به 
را مجبور  ها آنشده و جهت پاسخگویی به نیاز اقتصاد کشور  ها بانکرویکرد موجب کاهش منابع 

از بانک  ها بانکبرداشت  این امر در نهایت موجب اضافه. به استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد

                                                 
درصد از  54های گذشته طبق اطالعات ارائه شده توسط بانک مرکزی بیانگر این واقعیت است که حدود   تجربه سال. ١

  .تسهیالت امهال شده مجدداً به سرفصل غیرجاری منتقل شده است
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 15 ... های پولی در اقتصاد ایران سلطه مالی بر سیاست تحلیل

را  ها بانکبه بانک مرکزی شده و عملکرد  ها بانکدرصد و افزایش بدهی  34مرکزی با نرخ باالی 
رویکرد دوم ارائه خط اعتباری مستقیم است  1.نماید دار می از نظر رعایت استانداردهای بانکی خدشه

عبارتی  به. که این روش نیز دارای تبعات منفی بیشتری از کانال افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد
ک مرکزی را که یکی از اجزای پایه پولی است افزایش داده و به بان ها بانکاین رویکرد نیز بدهی 

  .گذارد از این طریق ابتدا روی نقدینگی و سپس روی تورم اثر می
  

  سلطه مالی از طریق دخالت در حوزه مدیریت منابع ارزی. 3-2
  صندوق توسعه ملی. 1- 3-2
 کاهش خالف قانون سهم صندوق و افزودن به بودجه دولت .2-1-1- 3

قانون برنامه ) 84(ی کلی برنامه پنجم توسعه و ماده ها سیاست» 22«صندوق توسعه ملی طبق بند 
درصد از منابع حاصل از  20، به میزان 1390و  1389ی ها سالپنجم توسعه ایجاد شد و در 

همچنین در قانون مذکور مقرر شد . صادرات نفت خام و میعانات گازی به آن واریز گردید
متأسفانه این حکم هم در . شود افزودهصد به سهم صندوق از منابع حاصل از نفت در 3ساالنه 

به موجب الیحه متمم بودجه در . مورد تعدی واقع شد 1394و هم در سال  1392نیمه دوم سال 
، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در نیمه دوم این 1392سال 

 1394قانون بودجه سال » 2«همچنین در تبصره . کاهش یافت ددرص 20به  درصد 26سال، از 
) 84(بر خالف ماده  تنها نهاین اقدام . درصد کاهش داده شد 20درصد به  32نیز این سهم از 

ی کلی اقتصاد مقاومتی است که بر ها سیاست» 18«قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه مغایر بند 
 یاز منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگ یمل سهم صندوق توسعه  ساالنه شیفزاا

  .دارد تأکید بودجه به نفت
 معادل ،1393مجموع مبالغ واریزی به صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل تا پایان خرداد ماه 

بر این اساس، صندوق توسعه ملی . )1393ماهنامه ثروت ملی، ( میلیون دالر بوده است 827/64
  . 2صندوق ثروت ملی در جهان دارا است 75را از میان  23ایران، از حیث حجم منابع، رتبه 

                                                 
درصدی به بانک مرکزی به بازار بین بانکی روی آورده و  34ها در برخی موارد جهت اجتناب از پرداخت جریمه  بانک .١

ها در  نمایند که بخشی از منابع بانک از یکدیگر استقراض می) over night(صورت شبانه  درصد به 28های باالتر از  با نرخ
  .شود این حوزه درگیر می

2. http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/  
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 12های مالی و اقتصادی   شماره  فصلنامه سیاست    16

، صندوق SWF(1(های ثروت ملی  بندی مؤسسه صندوق ساس رتبها ذکر است که بر الزم به
  2.را اخذ نموده است 10از  5توسعه ملی ایران از نظر شفافیت، نمره 

 
 ی داخلیها بانکگذاری ارزی و ریالی صندوق نزد  اجازه سپرده .2-1-2- 3

قانون ی داخلی، امری است که در ها بانکگذاری ارزی و ریالی صندوق توسعه نزد  سپرده
و  1393قانون بودجه » 5«تبصره » ب«بند (مجاز دانسته شد  1394الیحه بودجه  و 1393 بودجه

در حالی است که مصارف صندوق توسعه  این). 1394الیحه بودجه » د«و » ب«، »الف«های بند
 تأمین«، محدود به )قانون برنامه پنجم توسعه) 84(ماده » ط«بند (ملی، بر مبنای اساسنامه آن 

) »ط«بند » 5«و » 3«و » 2«و » 1«جزء (» اعطای تسهیالت«، )»ط«بند » 6«جزء (» های صندوق هزینه
گذاری  سپرده. است) »ط«بند » 4«جزء (» لی خارجیگذاری در بازارهای پولی و ما سرمایه«و 

که بر خالف اساسنامه صندوق و اهداف تشکیل آن است، موجب اختالل  ها بانکصندوق نزد 
  . شود های ارزی و ریالی بانک مرکزی نیز می در سیاستگذاری

ی ها بانکگذاری صندوق توسعه ملی نزد  متعددی در خصوص نحوه سپرده های پرسش
نکته مهمی که . جویی در شبکه بانکی باشد ساز رفتار رانت تواند زمینه رح است که میداخلی مط

گذاری صندوق نزد  ی اخیر در سپردهها سالباید توجه داشت این است که با توجه به روال 
کند و نقش اندکی  می -ای مدیریت منابع سپرده-ی داخلی، عمالً صندوق توسعه ملی ها بانک

هستند که تصمیم به پرداخت  ها بانکها خواهد داشت و عمالً این  سپرده در نحوه تخصیص این
این امر خالف اهداف تشکیل صندوق توسعه . گیرند ی مختلف میها بخشانواع تسهیالت به 

  . ملی و اساسنامه این صندوق است
از سوی دیگر، یکی از اهداف تأسیس صندوق توسعه ملی کاهش اثرات پدیده بیماری هلندی 

منابع ارزی  باالیعرضه حجم . ناشی از تزریق منابع ارزی حاصل از منابع طبیعی به اقتصاد بوده است
نگهداشته شدن نرخ ارز، کاهش توان رقابت   صورت ساالنه به اقتصاد، موجب پایین حاصل از نفت به

. ها خواهد شد تولیدات داخلی، افزایش واردات و وابستگی به واردات در بسیاری حوزه

                                                 
1. Sovereign Wealth Fund  
2. Linaburg-Maduell Transparency Index 
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 17 ... های پولی در اقتصاد ایران سلطه مالی بر سیاست تحلیل

ی داخلی، عمالً این کارکرد صندوق توسعه را ها بانکگذاری ارزی صندوق توسعه نزد  سپرده
  ).تخصیص منابع عالوه بر خارج شدن صندوق توسعه از فرایند(نیز مختل خواهد کرد 

 
 ی ارزی کشورها سیاستاعوجاج در : اعطای تسهیالت ریالی .2-1-3- 3

یی از منابع صندوق ها بخشموجب قوانین بودجه، اجازه تبدیل  ، به1393تا  1390ی ها سالطی 
ی کشاورزی و صنعت صادر شد ها بخشتوسعه ملی به ریال و اعطای تسهیالت ریالی به 

» و«و » هـ«، »د«و همچنین بندهای  1392و  1391ی ها سالقوانین بودجه  »2-5«و  »1-5«بندهای (
الحاقی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم ) 11(همچنین ماده ). 1393قانون بودجه سال  5تبصره 

الحاقی الیحه رفع موانع تولید ) 4(ماده » ث«بند  2و  1بخشی از مقررات مالی دولت و جزء 
   .ین مضمون را تبدیل به قانون دائمی نمودادر مجلس بررسی شد،  1393پذیر که در سال  رقابت

 دلیل به(ی ارزی بانک مرکزی است ها سیاستی مداخله در ااین قبیل احکام، از یک سو به معن
قانون برنامه پنجم است ) 84(و از سوی دیگر نیز خالف ماده ) تکلیف تبدیل ارز به ریال

و  صندوق توسعه ملی به ریال خالف اساسنامه صندوق استهای ارزی  تبدیل دارایینخست؛ (
  ).باشد داخلی مجاز نمی ها بانکگذاری ریالی صندوق نزد  سپرده دوم؛

 
  مبالغ مصوب و واریز شده تسهیالت ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی  .1جدول 

  1392ی اقتصادی در پایان سال ها بخشبه تفکیک 

  بخش اقتصادی
  شدهواریز مصوب

 مبلغ
  )میلیارد ریال(

 سهم
  مبلغ   تعداد  )درصد(

  )میلیارد ریال(
  سهم

  تعداد  )درصد(

  551  60  13900 2161 59 25793 صنعت و معدن
  3088  22  5085 4289 24 10657 آب و کشاورزی

  208  18  4212 419 17 7326 صنایع تبدیلی و تکمیلی
  3847  100  23197 6869 100 43777  مجموع

  .)http://www.ndf.ir(، 1392صندوق توسعه ملی، گزارش عملکرد سال : مأخذ
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 12های مالی و اقتصادی   شماره  فصلنامه سیاست    18

  مجموع تسهیالت ریالی پرداختی از ابتدای تشکیل صندوق توسعه ملی .2جدول 
  )ارقام به میلیارد ریال(

  1392  1391  1390 عنوان
  23197  9158  35755 حجم تسهیالت ریالی پرداختی از محل صندوق توسعه ملی

  .1392و  1391ی ها سالعملکرد صندوق توسعه ملی در  یها گزارش: مأخذ
  

  حساب ذخیره ارزی. 4
 تعیین مصارف دیگر خالف قانون پیش از واریز به حساب. 4-1

قانون برنامه پنجم ) 85(قانون نفت و ماده ) 14(در حال حاضر حساب ذخیره ارزی طبق ماده 
نماید و هرگونه  توسعه برای جلوگیری از آثار نوسانات قیمت نفت بر ثبات بودجه فعالیت می

بینی بودجه، باید از طریق سازوکار حساب ذخیره ارزی  استفاده از مازاد منابع نفتی نسبت به پیش
قانون برنامه پنجم توسعه، عواید حاصل از فروش نفت پس از ) 85(همچنین طبق ماده . رت گیردصو

  . شود کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، به حساب ذخیره ارزی واریز می
ای که در بندهای  ی اخیر به کلی نادیده گرفته شده است، به گونهها سالاین قاعده طی 

ساالنه، مصارف متعددی برای مازاد مذکور تعیین شده و عمالً منابعی مختلف قوانین بودجه 
 75/5به میزان ( 1391قانون بودجه » 3-2«بند . ماند برای واریز به حساب ذخیره ارزی باقی نمی

قانون » 2«تبصره » ح«، بند )میلیارد دالر 5/5به میزان ( 1392قانون بودجه » 4«، بند )میلیارد دالر
از  1394 سال قانون بودجه» 2«تبصره » ن«بند  و )هزار میلیارد ریال 5/21ه میزان ب( 1393بودجه 

تعیین تکلیف برای مازاد درآمد نفت، عمالً موجب انتقال کلیه . مصادیق بارز این انحراف هستند
ی ارزی و پولی ها سیاستگردد و  نوسانات ناشی از قیمت جهانی نفت به درون اقتصاد ایران می

  .دهد الشعاع قرار می تحتکشور را 
 

 ی دولتی از این محلها بانکهای دولت و افزایش سرمایه  تسویه بدهی. 4-2
اند  ، مقرر داشته1394الیحه بودجه » 5«تبصره » ح«و نیز بند  1393قانون بودجه سال » 5«تبصره » ط«بند 

به  یالتتسه یصرف اعطا یدولت یها بانک یتبه عامل یارز یرهکه از حساب ذخ یمنابع درصد 100
شود، بابت تسویه بدهی دولت به  وصول می 1393و در سال شده است  یو تعاون یخصوص یها بخش

مربوط  یها بانکدولت در  یهسرما یشبه حساب افزاگردد و مبالغ مازاد بر آن  لحاظ می ها بانکاین 
  . پذیر نیز لحاظ شده است الیحه رفع موانع تولید رقابت )6(این مضمون در ماده . شود یمنظور م
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 19 ... های پولی در اقتصاد ایران سلطه مالی بر سیاست تحلیل

، از یک سو موجب ها بانکبه حساب ذخیره ارزی با بدهی دولت به  ها بانکتهاتر بدهی 
شود و از سوی دیگر  برای وصول مطالبات از محل حساب ذخیره ارزی می ها بانکانگیزش 

چهار بانک رفاه، تجارت، صادرات و سازی، با  متناسب با رفتاری است که در فرایند خصوصی
موجب مصوبه هیئت وزیران، وجوهی که به عاملیت این چهار بانک از  به(ملت انجام شده است 

). تهاتر شده است ها بانکحساب ذخیره ارزی تسهیالت داده شده است، با بدهی دولت به این 
ای مشابه  کند تا پدیده ایجاد می ها بانکگیرندگان و  اما این اقدام، نوعی یادگیری در تسهیالت

  .در خصوص صندوق توسعه ملی نیز رخ دهد) معوق شدن تسهیالت اعطایی(
های  منظور تسویه بدهی معنای برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی به این اقدام در واقع به

ل ی دولتی است که به کلی خالف اهداف تشکیها بانکو نیز افزایش سرمایه  ها بانکدولت به 
همچنین این اقدام دارای اثرات . قانون برنامه پنجم توسعه است) 84(این حساب و نیز ماده 

ی پولی ها سیاستمخرب در حوزه سیاست پولی و ارزی است و یکی از مصادیق سلطه مالی بر 
  .رود و ارزی به شمار می

  

رزی از ی دولتی، میزان مطالبات حساب ذخیره اها بانکوضعیت بدهی دولت به . 3جدول
  ی دولتیها بانکی دولتی، میزان تهاتر بدهی و افزایش سرمایه ممکن برای ها بانک

  نام بانک

میزان تسهالت 
پرداخت شده از محل 
حساب ذخیره ارزی 

  )دارای اسناد حمل(
  )میلیون دالر(

مجموع اقساط معوقه و 
دارای سررسید آتی 

کل بدهی به حساب (
در پایان ) ذخیره ارزی
  1393شهریور 

  )میلیون دالر(

بدهی دولت 
به بانک در 
پایان سال 

1392  
  )میلیارد ریال(

مجموع اقساط معوقه و دارای 
کل بدهی به (سررسید آتی 

در پایان ) حساب ذخیره ارزی
  1393شهریور 

  )میلیارد ریال(
  ریال 28500با فرض نرخ ارز 

میزان تهاتر 
  بدهی

میزان احتمالی 
افزایش سرمایه از 

محل حساب 
  ارزیذخیره 

  )میلیارد ریال(

  91233  1677 92910 1677 3260 06/4069  ملی
  5/896  33788 5/34684 33788 1217 97/1826  سپه

صنعت و 
  7270  1679 8949  1679  314  43/1474  معدن

 ــــ  5/36565 5/36565 54596 1283 13/1416  کشاورزی

توسعه 
 -  - 22401  -  786  76/1198  صادرات

 ــــ  7/176 7/176 79993 20/6 20/6  مسکن

  5/99399  2/73886 5/201238 171733 7061 55/9991  جمع
  .1392در پایان سال  ها بانکهای مالی حسابرسی شده  اساس آمار بانک مرکزی و صورت محاسبات محقق بر: مأخذ
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 12های مالی و اقتصادی   شماره  فصلنامه سیاست    20

  سلطه مالی از کانال تکالیف بانکی و اعتباری. 5
ی پولی در قوانین بودجه سنواتی مربوط به ها سیاستبخش زیادی از شواهد سلطه مالی بر 

  .گردد تکالیف بانکی و اعتباری است که در ذیل به تفکیک اشاره می
  

  آثار نامطلوب مانده اوراق مشارکت  .5-1
از طریق قوانین بودجه سنواتی احکامی  یکی از مسائلی که نظام بانکی با آن مواجه بوده و عمدتاً

های دولتی و   شود، خرید اوراق مشارکت دولت، شرکت صویب میت ها آندر جهت اجرای 
برای نمونه . کند را نیز مسدود می ها آنست که بخشی از نقدینگی ها آنرسوب این اوراق نزد 

  . ارائه کرد 1393توان جدول ذیل را برای آذرماه سال  می
  

  ی منتخب ها بانکمانده اوراق مشارکت نزد  .4جدول 
  )درصد/ میلیارد ریال (

  بانک 4مجموع و سهم از کل های دولتیشرکت دولت   نام بانک

 60/6323 _ 40/6323 رقم  مسکن
  7/3 0 100 سهم

 8/1868 8/1868 - رقم  صنعت و معدن
  1/1 100 - سهم

 80837 9/35696 1/4514 رقم  تجارت
  5/47 4/94 6/5 سهم

 1/81270 7/65570 4/15699 رقم  صادرات ایران
  7/47 7/80 3/19 سهم

 3/170299 4/103136 9/26536 رقم  بانک 4مجموع کل 
  100 4/84 6/15 سهم

  .27/12/1394مورخ  352224/93محاسبات کارشناسی مستند به اطالعات دریافتی از بانک مرکزی طی نامه شماره : مأخذ
  

دولتی و ی مورد بررسی، بیشترین مانده اوراق مشارکت ها بانکشود در بین  مالحظه می
هزار  8باشد که هر کدام حدود  ی صادرات ایران و تجارت میها بانکهای دولتی نزد   شرکت

ی صنعت و معدن و ها بانکشان درگیر اوراق مشارکت بخش دولتی است؛ عمیلیارد تومان از مناب
عمده  .میلیارد تومان از منافعشان توسط خرید این اوراق مسدود شده است 800مسکن نیز حدود 

اساس قوانین بودجه سنواتی منتشر شده است که بیانگر یکی از موارد  اوراق مشارکت مذکور بر
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شود، در صورت تسویه بدهی  مالحظه می طور که همان. حاکمیت مالی در بازار پول است
بانک مورد مطالعه آزاد شده  4هزار میلیارد تومان از منابع 17های دولتی حدود   دولت و شرکت

این شرایط در مرحله نخست . ی کردریز برنامهتوان از این منابع  دینگی تولید را مینق تأمینو 
جهت تسویه اوراق مشارکت دولتی سررسید شده  ها بانکموجب احتمال افزایش فشار بر منابع 

احتمال عدم موفقیت فروش اوراق مشارکت دوم؛ و شود  میو مانده اوراق قبلی بخش دولتی 
  .ثباتی مالی منجر شود  از بانک مرکزی و بی ها بانک برداشت اضافهتواند به  میدولتی وجود دارد که 

  

  تسهیالت تکلیفی و دخالت در تصمیمات بانکی .5-2
  ای  های مصرفی و تولیدی در تکالیف بودجه و حوزه ها بخشمالی  تأمیناز  وسیعیبخش 

گذاری و  این در حالی است که در قوانین پولی و بانکی، مقررات. بر عهده شبکه بانکی است
عهده مقام پولی و  ریک ابزار سیاست پولی ب عنوان بهتعیین تکلیف برای تسهیالت شبکه بانکی 

تا بر اساس شرایط مختلف و هدفگذاری سیاست پولی، تصمیم به تغییر  قرار داردبانک مرکزی 
که همواره دولت درصدد دهد  نشان مینگاهی به قوانین بودجه در کشور . این مقررات بگیرد

  . تعیین تکالیفی برای اعطای تسهیالت توسط نظام بانکی بوده است
گیرد،  می انجامصریح و مستقیم  طور ی پولی گاهی بهها سیاستی مالی بر ها سیاستسلطه 

صورت  کسری بودجه دولت و گاهی نیز به تأمینهمچون فشار به بانک مرکزی جهت 
گیری سلطه سیاست  غیرمستقیم و نامحسوس است که در واقع نتیجه یک تصمیم منجر به شکل

کالیف که ت نحوی به ،توان از نوع دوم این سلطه دانست تسهیالت تکلیفی را می. شود مالی می
شود  میمتعدد بر منابع شبکه بانکی از طریق دولت در قوانین بودجه وضع  و این مسئله موجب 

ی خود را در بازار پول و هدفگذاری حجم نقدینگی جهت ها سیاستبانک مرکزی نتواند 
  .ها اجرایی نماید ثبات قیمت تأمینکنترل تورم و 

انک مرکزی و شبکه بانکی در حوزه در خصوص اخالل در اختیارات ب فراوانیهای  نمونه
  :توان به موارد زیر اشاره نمود مدیریت منابع و تسهیالت در قوانین بودجه سنواتی وجود دارد که می

کارخانجات آرد و بخش خصوصی برای خرید  هبه پرداخت تسهیالت ب ها بانکالزام  -
 ها بانکگندم از محل منابع داخلی 
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 12های مالی و اقتصادی   شماره  فصلنامه سیاست    22

به پرداخت تسهیالت خرید یا ساخت مسکن جانبازان، ایثارگران و خانواده  ها بانکالزام  -
 ها بانکشهدا از محل داخلی 

الحسنه به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و  به پرداخت از منابع قرض ها بانکالزام  -
 کمک به زندانیان نیازمند

های بانکی  یقههایی جهت پذیرش نوع خاصی از وث و تعیین محدودیت ها بانکالزام   -
 ... همچون وثایق حوزه کشاورزی و روستایی، مسکن و

ها و تسهیالت غیرجاری گیرندگان وام  احکام متعدد در خصوص امهال یا استمهال بدهی -
 )ی اقتصادیها بخشمصرفی یا مرتبط با (

ی مالی و حمایتی ها سیاستطور که مشخص است اکثر موارد ذکر شده در حیطه  همان
آور  صورت احکام الزام به اما ،مالی شود تأمینواقع باید از منابع خود دولت  در دولت است که

شود و موجب تحدید اختیارات  در قوانین بودجه سنواتی به حوزه پولی و بانکی کشور منتقل می
  . شود بانک مرکزی در مدیریت شبکه بانکی در دستیابی به اهداف سیاستگذاری پولی می

) ها ثبات قمیت(منظور حفظ ارزش پول  زی برای اجرای سیاست پولی بهکلی بانک مرک طور به
در این  .و رشد اقتصادی پایدار نیازمند کنترل کامل بر هدفگذاری و ابزارهای سیاست پولی است

توسط  ها بانکچارچوب تعیین تکلیف برای شبکه بانکی و سیاستگذاری برای بانک مرکزی و 
از کنترل  جز بهای  دولت موجب اخالل در اختیارات و وظایف بانک مرکزی شده و نتیجه

  ).1391ی مجلس، ها پژوهشمرکز (تورم نخواهد داشت  خارج شدن نقدینگی و تشدید
  

  ها بانکهای ناکارا در حوزه سرمایه  گیری تصمیم .5-3
 نظر در دولتی یها بانک سرمایه ایشمنظور افز ی اخیر در قوانین بودجه احکامی بهها سالدر 

 نفتی، درآمدهای از منابع مختلفی همچون مازاد ها بانکاین افزایش سرمایه  که. شود می گرفته
 وجوه و ارزی ذخیره حساب تسهیالت از برگشتی وجوه دولت، سهام واگذاری از حاصل وجوه
  . است شده، اداره

بر عهده نهاد سیاستگذار پولی است و این  ها بانکبرای سرمایه گذاری و تعیین قواعدی  مقررات
  موجب محدود نمودن فعالیت تواند ابزاری برای بانک مرکزی باشد تا از این طریق مسئله می

 حال در این .قرار دارد در وضعیت نامناسب ها آنعملکردی های  که شاخص شود ییها بانک
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ی دولتی فارغ از ها بانکش سرمایه و تقویت شرایط اگر دولت خارج از این چارچوب اقدام به افزای
در حوزه سرمایه که  ها بانککنترل و هدایت  شود نماید، این وضعیت موجب می ها آنعملکرد 

 ها بانکهای مهم بانکی است از دست نهاد سیاستگذار پولی خارج شود و این  یکی از شاخص
زیرا اطمینان خواهند  ،نسبت به عملکرد مالی خود از حساسیت و دقت الزم برخوردار نباشند

 . داشت که دولت در جهت جبران آن برخواهد آمد
 گیر ضربه عنوان به تواند می بانک سرمایه که این مسئله دیگر در این خصوص این است که با

 گیر ضربه که دهد می نشان مرکزی بانک از ها بانک برداشت اضافه به با توجه اما کند عمل
در این شرایط افزایش . سرمایه نه است و مرکزی بانک از برداشت اضافه کشور یها بانک

 ،ی دولتی ایجاد نمایدها بانکتواند حرکت مثبتی در  هرچند در کوتاه مدت می ها بانکسرمایه 
از منابع بانک  برداشت افهاضدر مدیریت نامطلوب اعتباری و وجود امکان  ها بانکرویه  اما

   .شود می ها بانکمرکزی، موجب از بین رفتن اثرات مثبت افزایش سرمایه 
 

  ای بر نظام پولی بودجه-آثار سلطه مالی. 6
پس از بررسی و تبیین ابعاد مختلف سلطه سیاست مالی در قوانین بودجه، در این بخش به ارائه 

  :شود که عبارتند از پرداخته میهای مختلف  اثرات این سلطه مالی از جنبه
  

  ها بانکتحدید اختیارات بانک مرکزی و  .6-1
ای  سیاست مالی از طریق اعمال تکالیف مختلف به بانک مرکزی نظیر الزام به فروش ارز بودجه

موجب شده است، اهداف اصلی ...  دولت، تعیین ضمنی نرخ ارز، ایجاد خطوط اعتباری و
ی مذکور ها سیاستبانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی و تثبیت اقتصاد است تحت سلطه 

 .قرار گیرد و عمالً بانک مرکزی نتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید

یکی از مصادیق اصلی تحدید اختیارات بانک مرکزی، تعیین ضمنی نرخ ارز در قوانین 
  :شود که این تعیین ضمنی نرخ ارز موجب میبودجه است 

 .بانکی ارز زیاد شود های بازار آزاد و بین فاصله بین نرخ -

رانتی به بهای تحمیل هزینه بر کل جامعه نصیب  ،»1«شده در بند ازای فاصله ایجاد  به -
 .شود نفعان خاص می ذی
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  تورم انباشته  آورد و ناچار به میخکوب کردن نرخ ارز روی می بانک مرکزی به -
 .کند آید که در شرایط بحرانی واقعیت بیرونی پیدا می وجود می های ب محقق نشده

 .شود موجب افزایش واردات می -

 .کنند کسری بودجه می تأمینها مجبور شوند، با افزایش نرخ ارز اقدام به  در شرایطی که دولت - 
  

 ی پولی و اعتباری مقام پولی ها سیاستتضعیف استقالل . 6-2
ی ها سیاستی پولی همواره باید قواعد و ها سیاستاصوالً بانک مرکزی در طراحی و اجرای 

مالی دولت را مورد مالحظه قرار دهد؛ اما واقعیت این است که دولت و مجلس از طریق قوانین 
استگذار پولی توان ی پولی ساالنه را تقریباً تعیین کرده و در نتیجه سیها سیاست ،بودجه
های پولی قانون  توان به سیاستگذاری از این جمله می. پذیری پایینی دارد ریزی و انعطاف برنامه

، 2های  های متعددی از قبیل تبصره کل کشور اشاره کرد که از طریق تبصره 1394بودجه سال 
از طرفی . است  ردهی پولی و اعتباری نظام بانکی دخالت کها سیاستدر  26و  15 ،12، 7، 6، 5

ی ارزی بانک مرکزی نیز ها سیاستو برخی توافقات ضمنی،  7و  5، 3های  نیز بر اساس تبصره
 ). کل کشور 1394قانون بودجه سال ( است قرار گرفته تأثیرتحت 

 

  ها بانکفشار بر منابع داخلی . 6-3
قیمت از محل منابع  ای نظیر تخصیص منابع ارزان ی مالی با اعمال تکالیف تبصرهها سیاست

، کارامدهای خاص و استمهال بدهی بدهکاران بدون طراحی سازوکار   داخلی به اهداف و برنامه
. شود می ها آنموجب فشار بر منابع و در عمل تعادل منابع و مصارف شبکه بانکی را برهم زده 

به تصویب رسیده است، به بهبود  ی دولتیها بانکه درخصوص افزایش سرمایه البته احکامی ک
تکالیف مختلف در کنار این افزایش سرمایه، اثربخشی  اماکند؛  کمک می ها آنسرمایه  کفایت

  . کند آن را خنثی می
  

  انداز غیرشفاف انواع اوراق چشم. 6-4
ی گذشته، اجازه انتشار اوراق ها سالهای مختلفی در قوانین بودجه   و تبصره ها بخشدر 

 .های دولتی صادر شده است  مشارکت، صکوک ارزی و اسناد خزانه اسالمی برای دولت و شرکت
مانده اوراق مشارکت دولت و به  که نخست این. در این زمینه نیز ذکر نکاتی ضروری است
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 .در این بخش شده است ها بانکموجب بلوکه شدن بخشی از منابع  ها بانکتضمین دولت نزد 
به این شود و  های دولتی تسویه نمی  همواره بخشی از اوراق سررسید شده دولت و شرکت دوم؛
حجم باالی انتشار و عملکرد فروش پایین سوم؛  .دهد قرار می تأثیراعتبار اوراق را تحت دلیل 

که  ی نمونه در حالیبرا(دهد  کننده بوده و احتمال کسری بودجه دولت را افزایش می آن نگران
کل کشور  1393هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت مصوب دولت در بودجه سال  60عملکرد 

هزار  110انتشار رقم  1394ماهه نخست سال مذکور صفر بوده، دولت برای سال  6طی 
های   بخش قابل توجهی از اوراق مشارکت شرکت چهارم؛). میلیاردی را هدفگذاری کرده است

شود که خود به عدم شفافیت مالی دامن  های قوانین بودجه مربوطه ارائه نمی  نیز در ردیفدولتی 
  .ی کلی اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری نداردها سیاست» 19«زند و با بند  می

  

  عدم توجه به جایگاه و سهم صندوق توسعه ملی. 6-5
قانون برنامه پنجم ) 84(ماده  »هـ«بند  3ی کلی اقتصاد مقاومتی و جزء ها سیاست» 18«طبق بند 

  . درصد باشد 32باید حداقل  1394توسعه، سهم صندوق از منابع نفتی و گازی در سال 
درصد در نظر  20سهم صندوق را  1394که دولت و مجلس در قانون بودجه سال  در حالی
که با اند  ها نیز به مشارکت بخش دولتی با بخش غیردولتی حکم کرده و در برخی تبصره  گرفته

ی کلی صندوق توسعه ملی نیز مغایرت دارد و ممکن است جایگزینی بخش دولتی ها سیاست
  .جای بخش غیردولتی اتفاق بیفتد به
  

   فقدان سازوکاری برای نظارت بر تسهیالت تکلیفی. 6-6
ا اما تتواند مفید باشد،  ی خاص هرچند میها بخشبه اعطای تسهیالت به  ها بانکتکلیف کردن 

های نظارتی وجود  زمانی که ابزارهای نظارتی کافی در اختیار بانک مرکزی و سایر دستگاه
 ها بانکبر اعطای تسهیالت ) های بانکداری بر سامانه مبتنی(نداشته باشد و نظارت سیستمی 

  .خواهد بود کارامدپذیر نباشد، وجود این احکام تکلیفی نا کامل امکان طور به
  

   ها بانکعدم توجه به الزامات افزایش سرمایه . 6-7
همراه  مالحظات سیاستی به ها بانکدهی  کلی افزایش قدرت تسهیالتطور بهافزایش سرمایه و 

ه با رکود اقتصادی و هبا هدف مواج ها بانکدهی  توان افزایش قدرت تسهیالت دارد که می
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زا را از جمله  رای افزایش تولید محرکمدت ب ها به منابع مالی در کوتاه افزایش دسترسی بنگاه
در  ها بانکبا ایجاد اصالحات در نحوه عملکرد باید کار  ایننخست  هر حال، به. دانست ها آن

توانایی خلق اعتبار جدید و افزایش نقدینگی در  ها بانک دوم؛ارائه تسهیالت همراه باشد، 
ها، استفاده از منابع بازار  برداشت اضافهدر  ها بانکبا توجه به تجربه  سوم؛، .اقتصاد را دارند

تواند در  یی برای افزایش اعطای تسهیالت، رویکرد مذکور میها سیاستو اتخاذ ...  بانکی و بین
دهی  ضروری است مسئله افزایش قدرت تسهیالت پس. تر نماید بلندمدت رکود و تورم را عمیق

  . ت گیردمدت و بلندمدت آن صور با مالحظه آثار میان ها بانک
این است که اگر این افزایش سرمایه همراه با  ها بانکنکته حائز اهمیت در افزایش سرمایه 

یی ندارد، بلکه ضمن اکار تنها نهتقویت ابعاد نظارتی و اصالح قوانین و مقررات مربوطه نباشد، 
ت به از بین رفتن منابع، ممکن است مشکالت موجود نظام بانکی را در زمینه ارائه تسهیال

  ).1393ی مجلس، ها پژوهشمرکز (کند  دوچندان... ی مولد، معوقات بانکی و ها بخش
  

  بندی و ارائه پیشنهادهای سیاستی جمع. 7
و تصمیمات مالی بر حوزه سیاست  ها سیاستی مدیدی است که از سلطه ها سالاقتصاد ایران 
 در این میان. اقتصاد ایران مبدل شده استو این موضوع به یکی از مشکالت ساختاری برد  پولی رنج می

ها و  گیری میمصبه حوزه ت و مجلس بستر اصلی دخالت و ورود دولت عنوان بهقوانین بودجه 
 مقاله ذکر شد، های متعددی که در که موجب شده است از کانال  ی پولی و اعتباری بودهها سیاست
 سلطه داشته باشند که در نهایت موجب شده استی پولی، ارزی و اعتباری ها سیاستی مالی بر ها سیاست
کننده تورم و نوسانات پولی  دهنده و کنترل ی ثباتها سیاست عنوان بهی پولی و ارزی ها سیاست

   .و ارزی از کارایی الزم برخوردار نباشند
  :شود به موارد مطرح شده در این تحقیق پیشنهاد می توجهبا 
یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی و  عنوان به 1394تعیین نرخ ارز از قانون بودجه سال  -

  . ارزی خارج و به بانک مرکزی محول شود
 .در زمینه ایجاد خطوط اعتباری، حذف شودویژه  بهتا حد امکان تکالیف مختلف بر بانک مرکزی  - 

های ناظر بر  کالیف و تبصرهچندان مطلوب ت با توجه به کارایی پایین و عملکرد نه -
تسهیالت تکلیفی   تسهیالت تکلیفی، بهتر است نهادهای حاکمیتی به کمک بانک مرکزی رویه
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یندهای اعطای اای در قانون بودجه به حالت ایجاد احکام ثابت و نظارت بر فر را از حالت تبصره
 .تسهیالت تغییر دهند

 تأمینی مناسبی برای ها سیاستازمند، در خصوص تسهیالت تکلیفی و تسهیالت اقشار نی -
متعدد نظام بانکی منجر به  منابع مالی در کنار منابع شبکه بانکی اتخاذ گردد تا تکالیف

 .از بانک مرکزی نگردد برداشت اضافهو  ها بانکباطی در عملکرد انض بی

تنظیم گردد که اختیارات و  نحوی بهمجموعه احکام مرتبط با نظام پولی، ارزی و اعتباری  -
های بانک مرکزی در سیاستگذاری و انتخاب ابزارهای مناسب سیاستی جهت کنترل  مسئولیت

 .و موجب سلطه سیاست مالی بر پولی نگردد شودایجاد انضباط پولی تقویت  و تورم

هرگونه حکم یا پیشنهادی که منجر شود حل مشکالت مالی دولت از طریق تضعیف  -
 .از قانون بودجه حذف گردد بایدملی صورت پذیرد،  ارزش پول

ملی طبق قانون پرداخت شود و در صورت ضرورت از طریق  همنابع صندوق توسع -
اقدام به ... های تملک دارایی و   استقراض دولت از صندوق توسعه ملی لزوم درج در ردیف

 .پوشش کسری بودجه شود

در حوزه پولی، ارزی و بانکی در قانون بودجه  ویژه بهکل کسری بودجه پنهان دولت  -
شفاف و مشخص شود تا بانک مرکزی بتواند متناسب با آن سیاستگذاری پولی، اعتباری و 

 .ارزی خود را طراحی و اجرا نماید

  
  
  

  منابع 
  : ایران اقتصاد در مالی سیاست و مالی سلطه الگوسازی"، )1391(ده، حمید و احمدرضا جاللی نائینی از زمان
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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            21 / 22

http://qjfep.ir/article-1-297-fa.html


 12های مالی و اقتصادی   شماره  فصلنامه سیاست    28

  .1394تا  1390های  قوانین بودجه کل کشور، سال
 .1392و  1391ی ها سالی عملکرد صندوق توسعه ملی در ها گزارش
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